Comunicat de presă
Privind lansarea proiectului „Modernizare, extindere și dotare – Unitatea
de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Deva”
Data: august, 2019

Proiectul „Modernizare, extindere și dotare – Unitatea de Primiri Urgențe a
Spitalului Județean de Urgență Deva”, cod SMIS 2014+: 122283, finanțat prin REGIO PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020 este implementat de UNITATEA
ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL HUNEDOARA.
REGIO - Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel
național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de
Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenția pentru Dezvoltare
Regională Regiunea Vest, organism intermediar al programului ce monitorizează
implementarea acestui proiect în Regiunea Vest.
Proiectul vizează creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a
celor de nivel secundar, prin îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii intraspitalicești
de urgență în cadrul Unității de Primiri Urgențe Deva, județul Hunedoara. Obiectivul
specific al proiectului este construirea până la sfârșitul perioadei de implementare a unei
clădiri în exteriorul actualului spațiu, precum și reorganizarea și funcționalizarea (dotarea)
spațiilor existente prin asigurarea unei activități medicale de urgență în condiții optime și de
eficiență maximă.
Spațiile care vor rezulta în urma reorganizării UPU Deva sunt: spațiu de primire
triaj, spațiu de așteptare, birou de documentare-informare, spațiu de evaluare și tratament
imediat, camera de resuscitare, spațiu de evaluare și tratament urgențe minore, spațiu de
gipsare, spații pentru consultații cu specific pediatric, cardiologie, ginecologie, salon pentru
pacienți sub observație, spațiu izolare, spațiu decontaminare, spațiu pentru investigații
radiologice, laborator pentru analize medicale de urgență, spații de depozitare – rufe curate,
peroduse farmaceutice, materiale de curățenie, deșeuri menajere, deșeuri periculoase,
vestiare și grupuri sanitare, cabinet pentru medici – camera de gardă, medic șef, asistenta
șefă.

Lista echipamentelor necesare asigurării asistenței medicale de urgență care vor fi
achiziționate cuprinde: balon resuscitare, defibrilator extern automat, electrocardiograf, sterilizator
cu aer cald, targă hidraulică antitraume, trusă intubat, lampă scialitică cu lumină rece, aspirator
chirurgical secreții, foarfecă chirurgicală, masă de lucru, ustensile, instructaj, scaune de așteptare,
mobilier.
Prin realizarea obiectivului de investiții, se previzionează un efect pozitiv constând în:
•

Îmbunătățirea substanțială a serviciului medical de urgență prin asigurarea unor condiții
superioare de îngrijire a pacienților;

•

Eliminarea riscurilor medicale rezultate din lipsa unor spații sau din subdimensionarea
altora, precum și din imposibilitatea asigurării circuitelor medicale;

•

Reducerea timpului de așteptare prin asigurarea unor spații suplimentare de investigații și
tratament;

•

Creșterea numărului de pacienți care pot fi investigați și tratați simultan;

•

Diversificarea actului medical prin asigurarea spațiilor adecvate și pentru alte specialități
medicale;

•

Creșterea veniturilor Spitalului Județean de Urgență Deva printr-un număr mai mare de
pacienți tratați.

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 25.04.2019 – 30.04.2020.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 6.836.050,01 lei, din care 6.699.328,99
lei reprezintă valoarea finanțării nerambursabile.
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